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BARCELONA

6.550 places per aparcar-hi bicicletes
a finals d'any
Les noves barres s'ubicaran a prop del metro i
les estacions de tren
La mesura vol afavorir la intermobilitat ciutadana
40.000 persones es desplacen cada dia en
bicicleta
Virgínia Mascaró

Barcelona tindrà 6.550 places d'aparcament per a bicicletes a finals d'aquest any. Una
xifra que creixerà fins a més de 8.000 a primers del 2007, segons l'Ajuntament de
Barcelona.
A partir d'aquest més de novembre i fins a finals d'any s'instal·laran 525 noves barres
exteriors, que permetran aparcar fins a 1.050 bicicletes al carrer. L'aparcament per a
bicis és una necessitat creixent a la ciutat de Barcelona, on s'estima que unes 40.000
persones es desplacen diàriament amb aquest mitjà de transport. Els usuaris
s'incrementen molt durant els caps de setmana, quan el nombre de ciclistes puja a
90.000.
Segons l'Ajuntament, els nous aparcaments exteriors per a bicicletes s'ubicaran a prop
de les boques de metro i de les estacions de tren amb la finalitat d'afavorir la
intermobilitat ciutadana, que combini diferents tipus de transport.
El més d'un miler de noves places de pàrquing se sumaran a les 5.500 que hi ha
actualment a la ciutat, de les quals 4.520 són barres exteriors, 820 places es troben en
aparcaments de Barcelona Serveis Municipals (BSM) i 242 es troben en pàrquings
privats. Per altra banda, l'Ajuntament té previst instal·lar a primers del 2007, un miler
de barres més al carrer que permetran lligar fins a 2.000 bicicletes. Les noves barres
està previst que se situïn a prop de casals de barri, biblioteques, escoles i seus dels
districte.
L'Ajuntament també estudia generalitzar el biciberg, un aparcament automàtic
subterrani per a bicicletes, actualment en fase de proves. El biciberg de Barcelona està
situat al final del carrer Selva de Mar i té un funcionament molt senzill. L'usuari
introdueix una targeta magnètica i un codi d'identificació. Un cop introduïda la bicicleta
a dins, s'emagatzema automàticamente a sota terra.
A més, permet una càrrega addicional que no superi els 25 quilos (motxilla i casc.) La
bicicleta es pot recuperar en només 30 segons. Els usuaris veuen en aquest nou
sistema la possible solució als robatoris de bicis aparcades al carrer.
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